
 CIEE promove “Maratona de Vagas” e quer preencher 
mais de 12 mil oportunidades em todo Brasil 

 
● Evento online será realizado entre os dias 22 e 26 de fevereiro 
● Objetivo é preencher mais de 12 mil vagas de estágio e aprendizagem 
● Página desenvolvida para o evento conta com cadastro simplificado 

 
Sai a TV e entra o computador. No lugar da série, uma oportunidade no mundo do                
trabalho. Esse é o convite do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, que             
irá promover a primeira “Maratona de Vagas” do Brasil. Entre os dias 22 e 26 de                
fevereiro, a entidade tem como objetivo preencher mais de 12 mil vagas de estágio              
e aprendizagem no Brasil. O sofá?! Pode ficar por aí, já que para a ação gratuita                
ninguém precisa sair de casa.  
 
Os jovens e adolescentes que estão em busca de uma oportunidade no mundo do              
trabalho podem conferir as vagas no endereço https://portal.ciee.org.br/maratona.        
Desenvolvido exclusivamente para o evento, conta com espaço para cadastro          
simplificado e recuperação de senha. A página também contará com chat para            
possíveis dúvidas.  
 
Segundo Luiz Gustavo Coppola, superintendente Nacional de Atendimento do CIEE,          
o primeiro trimestre detém o maior volume de vagas. “Nos primeiros meses do ano,              
temos uma janela única de oportunidades. Por meio da campanha, queremos           
engajar os jovens, oferecer suporte e mostrar que sim, é possível alcançar espaço             
no mundo do trabalho”, conta.  
 

CIEE 56 anos - Transformando vidas, construindo futuros 

Desde sua fundação, há 56 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de              
estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente             
socioassistencial com a aprendizagem. Em paralelo, mantém uma série de ações           
socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de         
vínculos de populações prioritárias. 

Acompanhe o CIEE pelas mídias sociais: 

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Linkedin 

www.ciee.org.br 

  

https://portal.ciee.org.br/maratona
https://www.facebook.com/oficial.ciee/
https://www.instagram.com/oficial.ciee/
https://twitter.com/CIEE_oficial1
https://www.youtube.com/channel/UCwK-Dc7_6PYqzBzb_AIxacQ
https://pt.linkedin.com/company/oficialciee
http://www.ciee.org.br/


 

5 FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CIEE 

1 - É uma entidade beneficente de assistência social, de caráter filantrópico,            
sem fins lucrativos e não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S             
(Sesi, Sesc, Senai) ou entidades de classe. 

2-Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e             
jovens por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem. 

3-É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação          
socioprofissional a aprendizes. 

4-É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos           
programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados. 

5-É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais liberais e           
empresários, todos voluntários. 


